
Príloha č. 2

číslo projektu:*
Názov projektu:
Názov žiadateľa:
Opatrenie: 
Platca DPH:

Názov výdavku
Požadovaná 

výška rozpočtu 
Výška dotácie 

KSK (EUR)

Výška 
spolufinancova

nia so strany 
žiadateľa (EUR)

Vecný popis výdavku**
(komentár k rozpočtu)

Realizácia kultúrneho programu 10 966,67 €          9 870,00 1 096,67

Položka realizácia programu zahŕňa predovšetkým rozpočet na honoráre. Hlavnú 
položku tvoria výdavky na umelcov a odborné prednášky, ktoré budú súčasťou 
majstrovských interpretačných kurzov- workshopov, koncertov ,seminárov a 
medzinárodnej kontrabasovej súťaže K. D. von Dittersdorfa. 

Organizačno-technické 
zabezpečenie podujatia

4 200,00 €            3 780,00 420,00

Rozpočtová skupina zahŕňa predovšetkým položky na organizačno - technické 
zabezpečenie podujatia akými sú: ubytovanie, cestovné náklady, práce a služby 
vykonané na faktúru súvisiace s technickým zabezpečením poduajtia, taktiež 
prenájom priestorov a techniky potrebnej na realizáciu projektu, organizačné 
zabezpečenie na podujatí.

Materiálové zabezpečenie 
podujatia

500,00 €                450,00 50,00
Materiálové zabezpečenie podujatie spočíva v nákupe predovšetkým 
kancelárskeho a spotrebného materiálu: kancelárske potreby, resp. technického 
materiálu/ pre administratívne účely a technické zabezpečenie festivalu.

Marketing podujatia 1 000,00 €            900,00 100,00

Marketingové služby spojené s nákladmi na propagáciu podujatia, výrobu a tlač 
propagačných materiálov, diplomov, spomienkových listov, grafické práce spojené 
s prípravou bulletinov, plagátov a reklamných produktov spojených s propagáciou 
podujatia. Taktiež reklama v printových médiách, na sociálnych sieťach, v televízii a 
rádiu. 

Spolu (Celkové oprávnené bežné 
výdavky projektu v rámci 
programu Terra Incognita)

16 666,67 €   15 000,00 € 1 666,67 €    

Názov výdavku
Požadovaná 

výška rozpočtu 
Výška dotácie 

KSK (EUR)

Výška 
spolufinancova

nia so strany 
žiadateľa (EUR)

Vecný popis výdavku**
(komentár k rozpočtu)

0,00 0,00

0,00 0,00

Spolu (Celkové oprávnené 
kapitálové výdavky projektu v 
rámci programu Terra Incognita)

-  €               -  €             -  €             

Výška výdavkov na projekt z iných 
zdrojov: 

          9 000,00 € 

Celkové oprávnené výdavky 
projektu z programu Terra 
Incognita 

        16 666,67 € 

Celkové výdavky na realizáciu 
podujatia (celkové oprávnené 
výdavky projektu v rámci 
programi TI + Výdavky na projekt z 
iných zdrojov): 

        25 666,67 € 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:Mgr. art. Ján Prievozník ArtD.
Miesto a dátum: Bratislava 30.1.2022

* nevypĺňa žiadateľ

** povinná položka rozpočtu, vyplniť čo najpodrobnejšie 

Kapitálové výdavky 

Ďalšie informácie k financovaniu podujatia
Komentár k financovaniu projektu: (sem uveďte podrobnejší popis ďalších zdrojov financovania)
Ďalší zdrojom financovania sú získané granty na projekt z Fondu na podporu umenia. Sponzorské dary a 
zdroje získané zo vstupného, členských poplatkov a kurzovných poplatkov.

ROZPOČET PROJEKTU
TI/2022/1/45
BASS FEST+2022 CASSOVIA
Slovak Doublebass Club
1.1. MEDZINÁRODNÉ PODUJATIA
NIE

Bežné výdavky


